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Saistošie noteikumi Nr.6 
 

APSTIPRINĀTI 

ar Zilupes novada domes  

2013.gada 24.maija sēdes 

lēmumu (prot. Nr.5,  29§.) 

2013.gada 24.maijā 

 

Grozījumi Zilupes novada pašvaldības 2013.gada 22.marta 

saistošajos noteikumos Nr.3 

Par koku ciršanu ārpus meža Zilupes novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā 

 

  Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu, 

Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu 

Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”  

22.punktu,  

 

 

 

1. Izdarīt grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2-13.gada 22.marta saistošajos 

noteikumu Nr.3 „Par koku ciršanu ārpus meža Zilupes novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā” pamatojuma norādē izsakot to šādā redakcijā: 

„ Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu, 

Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu 

Nr.309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”  22.punktu.” 

 

2. Izdarīt grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2-13.gada 22.marta saistošajos 

noteikumu Nr.3 „Par koku ciršanu ārpus meža Zilupes novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā” 6.punktā izsakot to šādā redakcijā: 

„6.Gadījumā, ja tiek rīkota sabiedriskā apspriešana par koku ciršanu ārpus meža, tad 

lēmumu pieņem Zilupes novada dome 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas 

dienas”. 

 

3. Izdarīt grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2-13.gada 22.marta saistošajos 

noteikumu Nr.3 „Par koku ciršanu ārpus meža Zilupes novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā” 8.punktā izsakot to šādā redakcijā: 

„8.Zemes komisija pirms lēmuma par koku ciršanu pieņemšanas veic koku 

apsekošanu dabā un izvērtē iesnieguma pamatotību un koku ciršanas atbilstību 

normatīvajiem aktiem, sniedz par to atzinumu, ko kopā ar iesniegumu iesniedz 

Zilupes novada domei lēmuma pieņemšanai”. 



 

4. Izdarīt grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2-13.gada 22.marta saistošajos 

noteikumu Nr.3 „Par koku ciršanu ārpus meža Zilupes novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā” 12.punktā izsakot to šādā redakcijā: 

„12. Publiskās apspriešanas procedūru rīko sabiedrībai nozīmīgos gadījumos, ja to 

ierosina Zemes komisija sekojošos gadījumos: 

12.1. ja koku ciršana paredzēta publiski pieejamos objektos; 

12.2. ja koku ciršana paredzēta sabiedriski nozīmīgos gadījumos – plānots rekonstruēt 

(labiekārtot) objektu vai veikt jaunu būvniecību.” 

 

5. Izdarīt grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2-13.gada 22.marta saistošajos 

noteikumu Nr.3 „Par koku ciršanu ārpus meža Zilupes novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā” 18.punktā izsakot to pirmo rindkopu šādā redakcijā: 

„18. Personai jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazinājumu saistībā ar 

koku ciršanu Zilupes pilsētā un novada ciemu teritorijās (turpmāk - Zaudējumu 

atlīdzība), ko aprēķina pēc formulas: …” 

 

6. Izdarīt grozījumus Zilupes novada pašvaldības 2-13.gada 22.marta saistošajos 

noteikumu Nr.3 „Par koku ciršanu ārpus meža Zilupes novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā” 19.punktā izsakot to šādā redakcijā: 

„19. Noteikumos noteiktie koeficientu apmērs ir nosakāms saskaņā ar Ministru 

Kabineta  2012.gada 2.maija  noteikumu Nr.309 ”Noteikumi par koku ciršanu ārpus 

meža” 3.pielikumu.” 

 

7. Noteikumi stājās spēkā 2013.gada 2.maiju  

 

Zilupes novada domes priekšsēdētājs                                                      O.Agafonovs 

 

2013.gada 22.martā 

 

 

 

 


